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30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resrni Gazdede yay ımlarıarı Arıcılık Yöndmdiğinin Altıncı
BölümündeZirai mücdd e tedbi rleri b§ığı altında Çiftçilerin Zirai lladtrnda uyacd(ları hus.ıs|ard4

'Zirai mücadde yapıld< yerlerdeki ve çg/resindeki aıcılara mücadd e y4acd< kuruluş ve

şhısla taraf ındarı yedi gün öncederı, iladana prograTına dınan bolgerıin gğıiş]iği, kullarıılacd< ilrcın
cinsi, atılmazananı, dki sJresi ilebd aılaınaolandki§ duyurulur.'

'Bitki koruma ürünleri, kullanıma arz edilen hd,liyle ve dikdinde bdirtilğı ta/§ydere göre

uygularır. Buna aykırı uyguland arda sorumluluk uygulayarıa ve uygulanmasna izin vererıe d ttir.'
'Kullanllan bitki koruma ürünlğinin artlk Ve anbda ları kullanıcıları tarafındarı uygun şd<ilde

imha edilmd< zorunddır,'
' Zi rai mücaddede bd arılarlnı korumd< iğ n öncd ikle svı i laç kul lanı l ır,'

'llaçlandar srasında aıların s.ı içtiği ka7naklaa ilaç bula*ırılmu.'
'llaç]amalar akşam üzeri veya sabah erken saatlerde. arıların uçuş yapmadıkları

zamanlarda uygulanlr.
'Bitki koruma ürünlerini diket bilgilerine uygun $<ilde kul|anma7arıla ve bitki koruma ürü

nlerinin artık ve anbdğ larını Bd<anlıkça bd irlerıerı esas{ara gore imha dmgıenler hd(kında 5996 sayılı
Vderiner Hizmdleri, Bitki Sağığı, Gıda ve Yern Karıununun 39 uncu maddesine göre iŞern yapılır.'
denilmektedir.

İlçernizde gezginci arıcı vesabit arıcı olarak konaklamayapan arıcıların konaklama dönerni

içerisndearılarrrır:ı Zi(ai Mücadde llaÇamalarından zarar görmernderi i§n Çftçilerimizin zirai
ilaç kullanımında yukarıda bdirtiIeı yöndmdik hükümlerine uymaları konus.ında gerekli
duyurular ın yapılmas hus-ıs.ında ;
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